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Minőségi élet 50+ Workshop és Módszertani Vásár
Összefoglaló beszámoló és értékelés
2017.október 12.

Összefoglaló a 2017. október 12-én megrendezett „ Minőségi élet 50+ című HU11-0002-B1- 2017
azonosítószámú projekthez kapcsolódó konferenciáról
Lezajlott a Minőségi élet 50+ című program Workshop és Módszertani Vására 2017. október 12-én
Alsómocsolád Község Konferenciaközpontjában.
A tervezett létszám 32 fő volt jelen. A résztvevők többsége az idősotthonok intézményvezetői köréből ,
idősgondozással és egyetemek általános orvostudományi karáról érkeztek, de nagy létszámban voltak jelen
ápolásvezetők, asszisztensek és oktatók is.
A Minőségi élet 50+ workshop és módszertani vásár programja a következők szerint alakult:
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Regisztráció
Köszöntés
A “Minőségi élet 50+ “ program ismertetése
Kutatási eredmények bemutatása dr. Füzesi Zsuzsanna és dr. Tistyán László
Norvég partner, a Norvég Felnőttoktatási Szövetség (NAAL) bemutatása
Kávészünet
Workshop I.
Ebéd
Workshop II.
Csoport eredmények megosztása
Program zárása

A regisztráció során a résztvevők egy dossziét kaptak, melyben elhelyeztük a workshop és módszertani vásár
részletes programját, angol és magyar nyelven, az első hírlevelet, a norvég partnerünk bemutatkozó anyagát
és előadás kivonatát, illetve dr.Füzessi Zsuzsanna előadás vázlatait is.
A konferencia alatt a külföldi vendégeknek illetve az idegen nyelven történő prezentációhoz szinkron illetve
követő tolmácsolást biztosítottunk. Az előadásról video beszámoló illetve írásos anyag is készült melyek a
www.manorquality.eu oldalon illetve a www.alsomocsolad.hu oldalakon elérhetők.
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A konferencia második részében a workshop és módszertani vásár keretein belül a résztvevők szóban
osztották meg jó gyakorlataikat, melyekről foto dokumentáció készült illetve néhányan írásos formában is
elküldtek számunkra jó gyakorlataikat és tapasztalataikat.
Összességében a konferencia és módszertani vásár sikeresen zárult, sok-sok tapasztalattal, jó példával,
ötlettel és gondolattal bővítve eddigi tapasztalatainkat. A Minőségi élet 50+ program illetve annak workshop
és módszertani vásár rendezvénye előre mutat a következő norvég-magyar projekt irányába, mely az előző
HU11-0005-A’-2012 Mintaprogram illetve a jelenlet futó HU11-002-B1-2017-es Minőségi élet 50+
szinopszisában kapott helyet.

Alsómocsolád, 2017. október 14.
Kasza Katalin Eszter

